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 المؤهالت العلمية  

  بكالوريوس فى االقتصاد من كلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة بتقدير جيد
 جداً .

  ماجستير فى االقتصاد بتقدير ممتاز من كلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة فى
23/6/2893   

  2897/  36/7دكتوراه الفلسفة فى االقتصاد ـ كلية االقتصاد والعلوم السياسية فى . 

 
 التدرج الوظيفى 

  27/7/2877فى  أسيوطمعة معيد فى االقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة ـ جا 
 . 39/7/2878معيد بقسم االقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة ـ جامعة المنوفية فى  
 .  34/9/2893مدرس مساعد بقسم االقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة ـ جامعة المنوفية فى  

             29/21/2897من  ارااعتبمدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة ـ جامعة المنوفية 
  2887   سبتمبرمن  اعتبارابكلية التجارة ـ جامعة المنوفية بقسم االقتصاد أستاذ مساعد 

  3113مايو  من اعتبارابكلية التجارة ـ جامعة المنوفية أستاذ بقسم االقتصاد 
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 الوظائف اإلدارية 
  3113وكيل كلية السياحة و الفنادق بالسادات للدراسات العليا و البحوث بتاريخ  -
 3114 ق بتاريخ كلية السياحة والفناد –وكيل الكلية لشئون الطالب  -
 3115الية العامة كلية التجارة جامعة المنوفية قسم االقتصاد والمرئيس  -
  3117ادات فى أغسطس جامعة المنوفية ، فرع الس –عميد كلية التجارة  -
  3119أغسطس  فرع السادات –جامعة المنوفية  –كلية التجارة  –رئيس قسم االقتصاد  -
 

 
 النشاط العلمى والبحثى 

 
 الكتب المنشورة أوال: 

   2881 –دراسات فى تطور النظم االقتصادية  -0
 . 2886األساسية، التنمية االقتصادية وإشباع الحاجات  -3
 7101،  7112 الطبعة الثالثة،  2888نظريات وسياسات التجارة الدولية :   -3

  3111االقتصاد المصرى قضايا ومشكالت ،   -4

  3112تحرير التجارة الدولية ،   -5

  3113النقود وأسواق المال ،   -6

  3121 الثالثةالطبعة ،  3113تحرير التجارة الدولية بين التأييد والمعارضة :   -7

  3114الدول النامية والعولمة،   -8

  3118، الطبعة الثانية  3117منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية :  -8

 3121، الطبعة الثانية   3119قضايا ومشكالت :  - االقتصاد المصرى -21

  3126، الطبعة الرابعة  3119مبادئ االقتصاد الجزئى :  -22

  3119نظريات وسياسات التنمية االقتصادية :  -23

  3123اقتصاديات الربيع العربى :  -24

  3124تحرير الخدمات المالية واقتصاديات البنوك :  -25

  3125اقتصاديات النقود والبنوك :  -26

  3126االقتصاد المصرى : مشاكل تبحث عن حل  -27

  3127الدولة واقتصاد السوق :  -27

  3127االقتصاد المصرى : تجارب اإلصالح االقتصادى  -29

 
 :  األبحاث المنشورة: ثانيا

 ( 0888ـ  0884: ) أ
 

 العالقات االقتصادية بين مصر والجماعة االقتصادية األوربية :   -0
  2895، إبريل  77دورية السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد                  

 
 االتفاقيات االقتصادية بين الجماعة االقتصادية األوربية والدول المختلفة  -7

 ) كيفية إبرامها وتطبيقها ( :                 
   2895، السنة الخامسة ، ابريل  29دورية آفاق اقتصادية ، دبى ، العدد          
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 السياسة المتوسطية للسوق األوربية المشتركة :  -3
 . 2895، يونيو  49شئون عربية ، جامعة الدول العربية ، العدد                 

 
 : األساسيةـ التنمية االقتصادية العربية وإشباع الحاجات 4    

 . 2899، الكويت ، فبراير  مؤتمر االقتصاديين العرب          
 

 ـ الصناعة العربية واستراتيجية اإلحالل محل الواردات :5          
 . 2899، يونيو  65مجلة شئون عربية ، جامعة الدول العربية ، العدد                 

 

 -  عرض كتاب : آثار عوائد النفط على التنمية االقتصادية ) أوراق ومناقشات الندوة
 التى نظمها معهد التخطيط القومى بالقاهرة ( 

  2899، يوليو  25، السنة  66مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 
  

 التصنيع للتصدير ومدى صالحيتها للدول المتخلفة : إستراتيجيةـ 6        
 دورية التعاون الصناعى فى الخليج العربى ، منظمة الخليج لالستشارات الصناعية،  

 . 2899 أكتوبر،  45قطر ، العدد 
 

 ـ الصناعة المصرية واإلحالل محل الواردات :  -2 
 .2899، اكتوبر 8، السنة  47العربية المتحدة ، العدد  اإلماراتأفاق اقتصادية ،             

 
 ( : 0888ـ  0848)  اإلسرائيلىـ تطور االقتصاد  8       

 . 2898، يناير  281مجلة شئون فلسطينية ، العدد               
 

 المشتركة : األوربيةوالسوق  إسرائيلـ العالقات االقتصادية بين  8       
 . 2898، سبتمبر  289مجلة شئون فلسطينية ، العدد              

 
 ـ التنمية االقتصادية وإشباع الحاجات األساسية : 01       

 . 2898، يوليو 21، السنة  47مجلة التعاون الصناعى ، العدد               
        

 
 ( 0888ـ  0881ب : ) 

 
 ـ سياسات التنمية والتضخم فى االقتصاد المصرى : 00       
 .   2882، جامعة المنصورة ، ابريل  مؤتمر التضخم فى االقتصاد المصرى      

 
 : سياسة الطاقة فى الجماعة االقتصادية األوربية -07 
  . 2882وفية ، يوليو جامعة المن –دورية آفاق جديدة ، كلية التجارة   

 
 ـ انهيار االقتصاديات االشتراكية فى االتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية . 03      
 . 2884، الرياض : جامعة الملك سعود ، يونيو  مؤتمر جمعية االقتصاد السعودية      
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 عجز الميزانية فى المملكة العربية السعودية : ـ تطور 04       

 بحث مشترك مع د. فريد بشير ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة  
 . 2887، يوليو  93الكويت، العدد 

 
 األسواق المالية األوربية وسياسات السوق الواحدة لالتحاد األوربى :  -05      

 م  2887  - 26العدد  –بنك الكويت الصناعى  –المال والصناعة  دورية -

 . 2887العلمية ، تجارة أسيوط ، يونيو المجلة  -

 
 التطور االقتصادى فى العصور القديمة :  ـ 06      

 . 0882دورية الجوبة ، المملكة العربية السعودية ، مايو   
 

 السوق الداخلية للطاقة فى االتحاد األوربي :   - 02     
  2887جامعة المنوفية ،  –مجلة آفاق جديدة ، كلية التجارة   -
 العدد الثانى ،  –دراسات اقتصادية ـ جمعية االقتصاد السعودية ، المجلد األول   -

 . 2889 أكتوبر

 
 القطاع الخاص :  إلىمشاكل التحول من القطاع العام  -08       

 م  2889مارس  : الظهران ،  مؤتمر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    
 

 تجارة الخدمات :وتحرير  الدول النامية - 08      
 2888مايو : الرياض ،   مؤتمر جمعية االقتصاد السعودية    
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 ( 5071ـ  7111ج : ) 
 

 ( : تحرير التجارة الدولية ) االتجاهات المؤيدة والمعارضة-31     
 3112جامعة المنوفية ، يناير  –كلية التجارة  –مجلة آفاق جديدة          

 
 اتفاقيات تحرير التجارة الدولية فى السلع : -70    

   – مؤتمر االقتصاد السادس ) التجارة الخارجية ومستقبل التنمية ( جامعة اليرموك 
  3112األردن ، أكتوبر 

 
 البنوك اإلسالمية واتفاقية تحرير الخدمات المالية : -  77     

/  7111عام   حصل البحث على المركز األول فى مسابقة االقتصاد اإلسالمى بجامعة األزهر  -
7110  

جامعة عين شمس، يناير  –كلية التجارة  –نشر البحث فى المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  -
3113  

 
  :صندوق النقد الدولى ومبادرة تخفيف الديون للدول األكثر فقرا   - 73    
 3113يناير -جامعة المنوفية –كلية التجارة  –ة آفاق جديدة مجل

 
 االتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات ) المضمون، االلتزامات ،النتائج ( :  -74    

جامعة اإلمارات العربية    –كلية اإلدارة واالقتصاد  –المؤتمر العلمى السنوى الخامس  
  3113، مارس المتحدة 

 
 اتفاقية تحرير الخدمات المالية :  -75    

  3113،  31دورية المال والصناعة ، بنك الكويت الصناعى ، العدد  
 
 آثار تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فى مجال السلع : -76   

   3115 ، مايومنظمة التجارة العالمية  ، دبى  تمؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيا    
 
 آثار تحرير الخدمات المالية على البنوك اإلسالمية :  – 72   

) معالم الواقع وآفاق المستقبل ( ، المؤتمر العلمى السنوى  مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية 
  3116الرابع عشر ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، دبى ، مايو 

 
 االقتصادى ـ كيف  ؟ : نهر النيل : أداة للتعاون  - 78    

جامعة القاهرة ، مايو   – ة، معهد الدراسات اإلفريقي مؤتمر التكامل االقتصادى فى أفريقيا
3116   

 
 معوقات تنمية التجارة العربية البينية :  – 78    

 -، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، الدوحة  المؤتمر العربى الثانى : التجارة العربية البينية 
 . 3117قطر ، ابريل 
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 اتفاقية تحرير الخدمات المالية :  – 31    

ندوة تحرير الخدمات المالية وآثارها على الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 
 .  3117يونيو  25 – 21الدار البيضاء 

 
 مفهوم والمؤشرات : التنافسية : ال – 30
  3119ندوة التنافسية فى الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ديسمبر  
 

نىىىوفمبر  34 -32لع العربيىىة ، ملتقىىى التكامىىل اإلنتىىىاجى وزيىىادة القىىىدرة التنافسىىية للسىىى – 43     

 ، شرم الشيخ ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 3121

، جامعة الىدول  3123مايو  7مؤتمر األثر االقتصادى لثورات الربيع العربى ، القاهرة  – 44    

  آلثار االقتصادية للثورة الليبيةا، العربية ، مجلس الوحدة االقتصادية العربية 

، اإلصىىىالحات  3126القىىىاهرة ، ينىىىاير  –المركىىىز اإلقليمىىىا للدراسىىىات االسىىىتراتيجية  - 45    

 "3126ول منطقة الشرق األوسط لعام االقتصادية بد

 
 

 ثالثا: المشروعات البحثية : 

  المشاركة ضمن فريق بحثى لدراسة الدين العام الخارجى لمصر : أكاديمية البحث العلمى 

  المشاركة ضمن فريق بحثى لدراسة التضخم فى االقتصاد المصرى : أكاديمية البحث
 العلمى . 

  عمل لدراسة تطوير الدراسات العليا بجامعة المنوفية . المشاركة ضمن فريق 

  المشاركة ضمن فريق عمل لوضع دراسات الجدوى المطلوبة إلدراج إنشاء مقار جديدة
لكليات الحاسبات ، الحقوق ، التربية ، التجارة بجامعة المنوفية ضمن خطة الدولة 

 االستثمارية .

  الحديثة من كليات التميز بجامعة المنوفية عام رئاسة فريق إنشاء كلية الهندسة والتقنيات
3117 

 رابعا : المقاالت المنشورة : 
نشر أكثر من  مائتى مقالة فى العديد من الصحف المصرية والعربية تتناول بالرأى القضايا  
 العامة . 

 
 المؤتمرات : خامسا : 

 المشاركة بأبحاث فى المؤتمرات التالية : 
 . 2899العرب ، الكويت ، فبراير مؤتمر االقتصاديين  -2
 . 2882مؤتمر التضخم فى االقتصاد المصرى ، جامعة المنصورة ، ابريل   -3
 . 2884مؤتمر جمعية االقتصاد السعودية ، الرياض : جامعة الملك سعود ، يونيو  -4
 م . 2889مؤتمر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، مارس   -5
 . 2888، الرياض : جامعة الملك سعود ، مايو مؤتمر جمعية االقتصاد السعودية   -6



 7 

  3112ليبيا ، يوليو  –مؤتمر المائدة المستديرة لألساتذة العرب ، طرابلس  -7

 . 3112األردن ، أكتوبر –مؤتمر االقتصاد السادس ، جامعة اليرموك  -7

جامعىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة  –كليىىىة اإلدارة واالقتصىىىاد  –المىىىؤتمر السىىىنوى الخىىىامس  -9
 3113أبو ظبى ، مارس المتحدة ، 

مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية ، دبىى ، مىايو  -8
3115  

مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية ) معالم الواقع وآفاق المستقبل ( ، المؤتمر العلمى  -21
 3116السنوى الرابع عشر ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، دبى ، مايو 

جامعىىىة    – ةمىىىؤتمر التكامىىىل االقتصىىىادى فىىىى أفريقيىىىا ، معهىىىد الدراسىىىات اإلفريقيىىى - 22
    3116،القاهرة

 3117ندوة تحرير الخدمات المالية وآثارها على الدول العربية الدار البيضاء يونيو  - 23
نىىوفمبر  34 -32ملتقىىى التكامىىل اإلنتىىاجى وزيىىادة القىىدرة التنافسىىية للسىىلع العربيىىة ،  – 24

 ، شرم الشيخ ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  3121
آلثار االقتصادية ، ا 3123مايو ،  جامعة الدول العربية ، مجلس الوحدة االقتصادية - 25

  للثورة الليبية
إلصالحات ، ا 3126ناير القاهرة ، ي – ات االستراتيجيةلمركز اإلقليما للدراسا - 26

 "3126االقتصادية بدول منطقة الشرق األوسط لعام 

 
 :  الجوائز سادسا : 

عن كتاب " الدول النامية  3119جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم االقتصادية عام  -2
 والعولمة ". 

  3112/  3111عام   المركز األول فى مسابقة االقتصاد اإلسالمى بجامعة األزهر  -3
  : البنوك اإلسالمية واتفاقية تحرير الخدمات الماليةعن بحث 

 

 

 

 


